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De Leerlingenhandleiding bij Systematische Natuurkunde 
 

Jan Willem Drijver 
 

Bij de invoering van de vernieuwde tweede fase (het studiehuis) heeft het type leerling model gestaan dat zelf-

standig het leerprogramma kan doorwerken. De vraag hoe dat zelfstandig werken in de klas gerealiseerd moet 

worden – ook door leerlingen die die zelfstandigheid nog ontberen – heeft daarbij weinig aandacht gehad. Om 

een voorbeeld te geven. In het studiehuis is het aantal contacturen sterk afgenomen, waardoor er nog maar wei-

nig tijd beschikbaar is voor het klassikaal bespreken van opgaven. De momenteel gebruikelijke oplossing is het 

beschikbaar stellen van door de uitgeverijen aangeleverde complete uitwerkingen. Deze frustreren andere vor-

men van ondersteuning van het leerproces zoals het geven van aanwijzingen in plaats van uitwerkingen en het 

bespreken van mogelijke oplossingen tussen leerlingen onderling.  

 

Deze werkgroep was gewijd aan de rol die de Leerlingenhandleiding bij Systematische Natuurkunde kan spelen 

bij het zelfstandig werken. Er werden vragen aan de orde gesteld als: Hoe werken leerlingen met de handleiding 

in de klas? En thuis? Welke onderdelen gebruiken ze wel en welke gebruiken ze niet? Welke manier van werken 

is eigenlijk wenselijk?  

Voor de werkgroep hadden zich slechts zes mensen ingeschreven. Vlak tevoren raakten we in gesprek met Henk 

Pol die voor zijn werkgroep (nr. 31) over een verwant onderwerp nog minder inschrijvingen had. Daarop hebben 

we ter plekke besloten om er één gecombineerde werkgroep van te maken. Het verslag hieronder behandelt uit-

sluitend mijn eigen bijdrage. Over de onderhavige problematiek hebben we in het verleden vaker een werkgroep 

gehouden op de Woudschotenconferentie*).  

 

Inleiding  
 

Allereerst werden de onderdelen van de Leerlingenhandleiding kort toegelicht. Een leerling heeft in het natuur-

kunde-studiehuis te maken met allerhande zaken:  

 met Theorie: lezen, misconcepties, samenvatten,   

 met Opgaven: probleemoplossen, diagnostiek,  

 met Practicum, Samenwerking, Planning, Zelfevaluatie en nog veel meer.  

Bij de werkgroep werden de vijf gecursiveerde uitdrukkingen nader besproken.  

 

 Theorie:  

lezen   Paragraafvragen  

Bij elke paragraaf uit het Kernboek worden inleidende vraagjes gesteld die de leerling helpen bij 

het lezen en bij het maken van een samenvatting. De vraagjes zijn in pakketjes van drie gerubri-

ceerd om groepswerk te vergemakkelijken. Een vierde opdracht kan zijn: bedenk zelf een para-

graafvraag.  

 

misconcepties  Paragraafpuzzels  

Bij veel paragrafen wordt een puzzeltje gegeven met een meerkeuze antwoord. Ze zijn bedoeld om 

de discussie op gang te brengen over onderwerpen die intuïtief vaak verkeerd begrepen worden. Ze 

zijn doelbewust niet altijd even makkelijk.  



samenvatten  Paragraafschema’s  

In het begin van diverse Leerlingenhandleidingen worden enkele voorbeelden gegeven van een 

schematische samenvatting van een paragraaf. Daarna niet meer, het is de bedoeling dat de leerlin-

gen de samenvattingen zelf maken.  

 

 Opgaven: 

 probleemoplossen  Aanwijzingen, 7-Stappen-Plan 

Bij vrijwel elke opgave uit het Kernboek worden een of meer aanwijzingen gegeven. Dit kan een 

verduidelijking van de vraag zijn, een suggestie hoe verder te gaan, of er wordt gewezen op een 

veel gemaakte fout. De aanwijzingen zijn vaak in de vorm van aanvullende vragen. Omdat in het 

Kernboek alleen de getalsmatige antwoorden worden vermeld, worden hier de anderssoortige ant-

woorden gegeven.  

Een algemene aanpak van problemen wordt aangeleerd met het zogenaamde 7-Stappen-Plan. De 

stappen hieruit worden bij diverse onderwerpen toegelicht. Bovendien zijn de meeste opgaven uit 

de zelftoetsen (zie hieronder) uitgewerkt aan de hand van het 7-Stappen-Plan.  

 

diagnostiek  Zelftoetsen, Leerdoelen, Oefensommen    

Om de 4 á 5 paragrafen van het Kernboek is in de Leerlingenhandleiding een zelftoets opgenomen. 

De opgaven daarin zijn van schoolexamenniveau. De leerling kan zichzelf controleren met een 

complete, genormeerde uitwerking, meestal aan de hand van het 7-Stappen-Plan.  

Leerdoelen zijn in de huidige versie van de Leerlingenhandleiding niet te vinden. De schrijver is 

bezig ze per paragraaf te formuleren en te bundelen bij elke zelftoets. Leerlingen blijken ze graag 

te gebruiken bij het voorbereiden van een toets. De leerdoelen zullen ook in de uitwerkingen van 

de zelftoetsen worden vermeld en koppelen zo terug naar een theorieparagraaf.  

In de laatste delen van de Leerlingenhandleiding zijn bij alle paragrafen van de Kernboeken oefen-

sommen opgenomen. Het niveau van deze sommen is niet hoog en de paragraaf waarin de beno-

digde theorie te vinden is, wordt steeds vermeld. Daarom worden slechts de antwoorden gegeven, 

meestal zonder verder commentaar.  



Discussie   
 

Hierna werd er door de tien aanwezigen plenair een levendige discussie gevoerd over de aangedragen vragen. 

Het bleek dat leerlingen in het bezit waren of geweest waren van de Leerlingenhandleiding én van complete 

uitwerkingen van de uitgeverij of van eigen makelij. Maar leerlingen raadplegen in deze situatie uitsluitend de 

uitwerkingen, hetgeen door de aanwezigen ook volkomen begrijpelijk werd gevonden. Een leerling moet immers 

in het drukke studiehuis zeer resultaatgericht tewerk gaan. Het inkijken van aanwijzingen leidt niet automatisch 

tot een oplossing en nadenken over een probleem kost moeite en tijd. Als reactie op dit leerlingengedrag – en als 

kostenbesparing – hadden diverse scholen de Leerlingenhandleiding al van de boekenlijst afgevoerd.  

 

In contrast daarmee stond de algemene mening dat een leerling vaak weinig leert van uitwerkingen omdat het 

leidt tot passief leren en niet tot actief verwerken van de stof. Juist de zwakke leerling kijkt veel te snel in de 

uitwerking. Ook deelde men de mening dat de houding van de leraar bij het uitleggen van opgaven erg belangrijk 

is: ben je geneigd om snel met de leerling naar een oplossing toe te werken of beantwoord je (in het extreme 

geval) elke vraag met een wedervraag?  

 

De zelftoetsen uit de Leerlingenhandleiding werden zowel door leraren als leerlingen gewaardeerd. Laatstge-

noemden hadden soms een zetje nodig om ze te gaan maken, bijvoorbeeld door een enkele keer een opgave eruit 

als repetitievraag te gebruiken. Eénmaal werd opgemerkt dat de moeilijkheidsgraad nogal hoog was (bij het 

onderwerp trillingen en golven vwo), éénmaal werd de moeilijkheidsgraad over het geheel wat laag gevonden.  

 

Het zelf maken van samenvattingen door leerlingen werd door de aanwezigen hoog gewaardeerd maar weinig 

gestimuleerd. Een deelnemer had echter als politiek dat de leerlingen bij een toets hun samenvatting erbij moch-

ten houden en dat werkte uitstekend. Over het 7-Stappen-Plan werd gezegd dat het goed bruikbaar was, in het 

bijzonder voor zwakke leerlingen. Diverse deelnemers maakten gebruik van de practica die in de handleiding 

zijn opgenomen, soms samen met eigen practica. De paragraafvragen en -puzzels werden niet of nauwelijks 

gebruikt. Iemand merkte op dat de paragraafvragen misschien beter in het Kernboek konden worden opgenomen. 

Met de oefensommen was nog geen ervaring opgedaan.  

 

 

Afronding    
 

Ter afronding presenteerde de 

werkgroepleider zijn oplossingen 

van de gestelde problemen. Het 

gaat daarbij om groepswerk met 

groepjes van 3 á 4 leerlingen vol-

gens nevenstaand schema. Het 

jaarprogramma is ingedeeld in 

modules met een omvang van 8 á 

10 contacturen (van 50 min) die 

gelijk opgaan met de zelftoetsen uit 

de Leerlingenhandleiding. Elke 

module wordt afgesloten met een 

voortgangstoets in de vorm van een 

groepstoets. Planning binnen het 

gestelde aantal lessen doen de 

groepjes zelf met behulp van een 

plankaart waarop alle activiteiten 

staan vermeld. Ook de datum van 

de groepstoets spreken ze onderling af. Op de plankaart maken de groepjes tevens hun paragraafschema’s, die ze 

mogen gebruiken bij de groepstoetsen. Ze moeten bij de aanvang van de groepstoets de antwoorden op de para-

graafvragen inleveren. Als aanmoediging mogen ze dan een voorspelling doen over het cijfer van de groepstoets; 

voorspellen ze goed binnen ±0,5 dan ontvangen ze een bonus van 0,5 op hun cijfer. De groepstoetsen tellen voor 

maximaal 20% mee voor het rapport, nooit voor het schoolexamen en mogen éénmaal herkanst worden waarbij 

het laatste cijfer telt. De ‘normale’ repetities blijven als vanouds,  individueel en zonder gebruik van samenvat-

tingen.  

 



Uitwerkingen van opgaven hebben de leerlingen in principe niet ter beschikking. Ze zijn daarom aangewezen op 

de aanwijzingen uit de Leerlingenhandleiding, op elkaar en op de leraar. Toch blijkt deze structuur – ook bij 

grote klassen – voor vrijwel alle leerlingen voldoende mogelijkheden te bieden om zich de stof eigen te maken. 

En anders bieden studieuren (of hoe ze mogen heten) uitkomst voor het stellen van vragen, zoals ook voor ach-

terstallige practica.  

 

Met deze uiteenzetting werd een werkgroep afgesloten die door de deelnemers naar ik hoorde als zeer nuttig 

werd beschouwd. Voor mijzelf geldt dat misschien nog sterker, omdat het ontlokken van commentaar op de 

inhoud  van de Leerlingenhandleiding een lastige taak blijkt te zijn. Mocht u iets te melden hebben, van een klein 

foutje tot groot verschil van inzicht, schrijf het naar j.w.drijver@knoware.nl. Hij is u dankbaar.  
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